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OBJECTIUS 

• Reflexionar sobre els diferents efectes d'influència que es deriven de la dinàmica grupal en la vida 
quotidiana de les persones. 

• Conèixer les principals formes de conceptualitzar i experimentar el fenomen grupal segons la 
Psicologia Social. 

• Assolir un coneixement bàsic sobre la dinàmica dels grups petits en la seva vessant clàssica així com 
les seves principals crítiques. 

• Conèixer quins són els principals fenòmens i processos grupals (estructura grupal, sistema de rols i 
estatus, sistema de lideratge i poder, formes de comunicació, influència de les normes grupals, 
cohesió i processos de presa de decisions). 

TEMARI 

I. Introducció: significats, definicions i tipus de grup en la Psicologia Social. Cap a una teoria 
dialèctica del grup. 

II. Estructura de grup. 
A. Rols i estatus 
B. Lideratge i poder en els grups 

III. Els processos de comunicació en els grups 
A. La comunicació com a relació social 
B. La comunicació com a interacció simbòlica 

IV. La cohesió de grup 
A. L'atracció interpersonal com a agent de cohesió 
B. La cohesió com a identitat social 

V. Presa de decisions en els grups i rendiment grupal 
A. Creativitat i rendiment 
B. Decisions arriscades i polarització grupal 
C. Els jurats i la presa de decisió 

VI. Grups i normes socials 
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AVALUACIÓ 

• Examen amb dues parts: la primera consistirà en preguntes curtes sobre conceptes bàsics i la segona, 
en un tema a desenvolupar. 

• Elaboració d'informes en relació a les pràctiques. 
• L'aprovat de l'assignatura implica la superació de totes i cadascuna de les parts de les que consta: 

teoria (70%) i pràctiques (30%) 
 
 
 
 
nota: aquest programa pot sufrir algunes modificacions menors a l’inici de curs 
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